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Občanské sdružení Tandem 
 

- pracuje od roku 1998, kdy si členové vytýčili za cíl organizovat sportovní a kulturní akce 

pro zdravotně postižené děti, integrovat je mezi zdravou populaci. 

Členy sdružení jsou speciální pedagogové a rodiče žáků, kteří se vzdělávají v Základní škole, 

Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace. Tato škola se zaměřuje na vzdělávání zrakově 

postižených a žáků s narušenou komunikační schopností, do výuky jsou integrováni i žáci 

s kombinovanými vadami. 

Mezi další stěžejní oblast práce pedagogických členů sdružení je pomoc při vzdělávání, která se 

realizuje tvorbou učebních pomůcek pro zrakově postižené, zážitkovými pobyty s environmentální 

tematikou, návštěvou výstav, exkurzemi zajímavých míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor os Tandem: 

  

Předsedkyně    Hana Přiklenková 

Statutární zástupce   Mgr. Jana Čmelíková 

Hospodář    Mgr. Marie Hoftová 

Členové výboru   Věra Horáková 

Lucie Tvrdoňová 
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Úspěšně realizované projekty roku 2014 
 

,,Sportujeme spolu a jde to…´´ 

Pedagogové ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o. připravovali v rámci projektu ,,Sportujeme spolu a jde 

to“  sérii  zajímavých sportovních akcí. Navazovali jsme na velmi úspěšný projekt z roku 2013, 

který nám umožnil předložit aktivity ZP žákům z běžných škol. Některé sportovní disciplíny byly 

shodné, ale pokusili jsme se také nabídnout něco nového. Cílem bylo opět představit žákům 

běžných i speciálních škol sportovní aktivity zrakově postižených dětí a především prostřednictvím 

tohoto projektu začlenit zdravotně postižené mezi zdravé vrstevníky. K tomuto účelu jsme si vybrali 

osvědčenou tandemovou cyklistiku a goalball a nově jsme přidali šachy a běžecké lyžování. Žáci 

i pedagogové se při jednotlivých setkáních seznámili s typickými sporty zrakově postižených 

a na vlastní kůži si vyzkoušeli jejich netradiční pohybové aktivity a částečně tak získali představu 

o životě handicapovaných lidí. Dalším našim cílem bylo použít pohybové aktivity ve spojení 

s prevencí patologických jevů a posilování fyzické zdatnosti a sebevědomí zdravotně postižených 

dětí i jejich zdravých kamarádů.  

Projekt byl realizován v několika blocích: 

Tradičně velký ohlas měla u dětí tandemová cyklistika. Žáci měli možnost vyzkoušet si jízdu 

na tandemovém kole nejprve v bezpečném prostředí parku a následně na cyklostezkách v okolí 

Opavy. První kontakt s tandemem byl velmi opatrný, ale postupně si žáci zvykali na pocit být 

odkázaný na svého vodiče. Po společném nácviku souhry posádek tandemů si to všichni 

zúčastnění užili a byli nadšeni. Využili jsme cyklostezky směrem na Hradec nad Moravicí, která je 

ideálním terénem pro začínající tandemáky. Cestou jsme si společně prohlédli zámecký park 

a vydali jsme se na cestu zpět do Opavy přes Chvalíkovice. Žáci byli po skončení akce plni dojmů 

a odcházeli domů spokojeně s poznáním nové sportovní aktivity. 

Turnaj v rapid šachu se uskutečnil 27. Května 2014. Setkalo se zde dvacet šachistů a strávili 

příjemné odpoledne s touto královskou hrou. Hráči hráli švýcarským systémem a tempo hry bylo 

2x15 minut. Všichni hráči se velice snažili a hrálo se vždy do spadnutí praporku. Během přestávek 

jsme byli svědky navazování nových kamarádství, probíhala výměna zkušeností, padaly návrhy 

na taktiku hry. Po velkých bojích se nakonec žáci z pořádající školy umístili na prvních třech 

místech: Eva Lesová, David Dehner a Jakub Giecek. Vítězové obdrželi krásné poháry a všichni 

účastníci drobné odměny. 

Na turnaji v goalballe se sešli žáci některých opavských a mimoopavských škol už podesáté. 

Goalball je hra, kde se dvě tříčlenná družstva, hrající v tělocvičně na rozměrech 18 x 9 metrů, 

snaží kutálením dopravit ozvučený míč do brány soupeře. Hráči mají na očích klapky a orientují se 

jen sluchem a pomocí hmatných čar vylepených v tělocvičně. Vyhrát - před tímto nelehkým úkolem 

stáli žáci zúčastněných škol. Nakonec nejvyrovnanější turnaj v historii skončil v následujícím 

pořadí: 1. místo ZŠ Havlíčkova, 2. místo ZŠ Raduň a 3. místo ZŠ Slezský odboj. 

Poslední akcí úspěšného projektu Sportujeme spolu a jde to byl dvoudenní předvánoční pobyt 
na horách spojený s běžeckým lyžováním. Protože finanční možnosti projektu byly omezené, 
pozvali jsme tentokrát jen žáky ze ZŠ Šrámkova. Doufali jsme, že k nám bude počasí přívětivé 
a napadne sníh, ale bohužel se tak nestalo, proto jsme program museli přizpůsobit dané situaci. 
Běžecké vybavení jsme měli nachystané, proto jsme se zpočátku věnovali základním běžeckým 
dovednostem, tzv. nácviku na suchu: učili jsme se, jak se obouvají běžecké boty, zkusili jsme, jak 
připevnit boty k lyžím a jak se s lyžemi přesouvat z místa na místo. Mrzelo nás, že ven jsme se 
na běžkách nedostali, ale alespoň jsme se naučili zapínat a odepínat lyže a manipulovat s nimi. 
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Využili jsme však nádherné přírody Jeseníků a věnovali jsme se turistice. První den jsme navštívili 
nově postavenou rozhlednu na Nové vsi u Rýmařova, kde byl nádherný výhled do okolí. Cestou 
zpět na chatu Orientku, kde jsme byli ubytováni, jsme hráli zábavné hry a soutěže. Během nich se 
žáci z obou škol více poznali a skamarádili. Večer jsme trávili relaxací. Využili jsme koupání 
v místním bazénu a zájemci mohli navštívit saunu. Potom jsme se opět vrhli na společenské hry. 
Nejvíce nás bavila hra Aktivity, u ní jsme se nasmáli a pobavili všichni. Na druhý den jsme se 
vydali na vycházku směrem na Skřítek podél Žďárského potoka a opět jsme plnili zábavné úkoly. 
Po návratu jsme navštívili místní bazén a pomalu jsme se chystali na cestu domů. 

Krásná příroda, pěkné ubytování a spousta zábavy a legrace – to jsou společní jmenovatelé 
prožitých dvou dnů. Díky projektu se na hory dostaly i děti, kterým sociální zázemí rodičů toto 
neumožňuje. Tato akce byla milou tečkou za právě skončeným projektem. 

Děkujeme MMO za finanční podporu na pořádání našich akcí. 

Vypracovala Mgr. Iveta Hendrychová 

„Sportem přes hranice“ 

Hlavním cílem projektu bylo pokračovat v již tradičních aktivitách zaměřených na sportovní vyžití 

zrakově postižených dětí a mládeže, upevňovat přátelství mezi zrakově postiženými z ČR, Polska 

a Slovenska. 

Cílová skupina byla asi 120 zdravotně postižených dětí a mládeže ve věku od 7 do 22 let, z toho je 

21 žáků se zrakovým postižením (z toho 6 s těžkým zrakovým postižením a 3 nevidomí), 

10 integrovaných zrakově postižených žáků a absolventů v Moravskoslezském kraji a asi 

40 zrakově postižených z SPC a jiných ZŠ v ČR, Slovenska a Polska. 

Projektem jsme chtěli pokračovat v aktivitách, které byly zaměřeny na sport zrakově postižených. 

Těchto akcí se účastnili nejen handicapovaná mládež, ale často i zdraví účastníci, kteří se 

seznamovali se schopnostmi a dovednostmi zrakově postižených. Ze zpětných vazeb jsme vyčetli, 

že se jim akce líbily a v mnohém překvapily obě strany zúčastněných. 

Realizované aktivity: 

akce 
termín 

uskutečnění 
Výsledek činnosti (z pohledu klienta) 

Účast na kvalifikaci MČR v 

showdownu 

1. 3. 2014 Soustředění zaměřené na jednotlivé sporty, 

zvyšování kondice, zlepšování techniky 

Lyžařské soustředění 

v Nassfeldu - Rakousko 

29. 3. – 1. 4. 

2014 

Týden zimních sportů v Norsku, 

51. roč. Ridderrennetu 

31. 3. - 6. 4. 

2014 

Sportujte s námi ve tmě! - v 

rámci Dalších břehů v Opavě 

8. 4. 2014 Propagace specifických sportů na veřejnosti 

Mezinárodní atletický čtyřboj a 

plavecké závody v Owiňskach 

7. - 12. 5. 2014 Mezinárodní soutěž 
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Showdownové soustředění 27. 5. 2014 Zlepšování techniky 

Propagační cyklovyjížďka na 

tandemech v rámci projektu 

"Sportujeme spolu a jde to…"  

16. 6. 2014 Propagace tandemové cyklistiky 

Tandemová vyjížďka na podporu 

cesty ZP z Prahy k polárnímu 

kruhu 

20. 6. 2014 

Letní tábor - Malá Morávka 6. - 13. 7. 2014 Zvýšení fyzické kondice 

Tandem pro život - Praha 25. – 27. 7. 

2014 

Propagace, tradiční závod 

Tandem pro život - Znojmo 5. – 7. 9. 2014 Tradiční závod 

Cyklovyjížďka, turnaj ve futsalu a 

showdownu v rámci projektu 

„Sportujeme spolu a jde to…“ 

8. 9. 2014 Propagace sportu, integrace ZP 

Tandem pro život – Klokočůvek 

u Oder 

27. 9. 2014 Tradiční závod 

Mezinárodní sportovní hry v 

Levoči 

28. 9. – 2. 10. 

2014 

Poměření sil mezi českými, slovenskými a 

polskými ZP 

Účast na Mezinárodním 

šachovém turnaji pro ZP - 

Olomouc 

3. – 5. 10. 2014 Tradiční účast v soutěži 

Integrovaný goalballový turnaj 13. 11. 2014 Turnaj ZP žáků s žáky opavských základních 

škol 

Organizace, které spolupracovaly při realizaci akcí: 

Nadační fond Českého rozhlasu přispěl ze sbírky Světluška částkou 60 000,- Kč 
TQM holding s.r.o. přispěl částkou 50 000,- Kč na dopravu 

Český svaz zrakově postižených sportovců, Sportovní klub ZP Baník Ostrava 

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 
Statutární město Opava 

Jeden na jednoho, o. s. 

„Děti pro les, les pro děti II.“ 

Projekt zaměřený na environmentální výchovu a vzdělávání navázal na projekt „Děti pro les, les 
pro děti I.“, který probíhal v roce 2013. V přírodní rezervaci Kamenná Hora v Oticích žáci pečovali 
o vlastnoručně vysazené stromy. 
 
V rámci oslav Dne dětí zde instalovali dřevěné, vlastnoručně vyrobené lavičky na odpočinek 
v přírodě, zbudovali broukoviště a vytvořili dřevěný úl. Aby práce byly smysluplné, účastnilo se 
všech 120 zdravotně postižených žáků besedy s lesníkem, včelařem, zúčastnili se také 
dendrologické exkurze v arboretu Nový Dvůr s panem Ing. Miroslavem Frankem, CSc. 
Druhou podstatnou částí projektu byl zážitkový pobyt žáků v Centru ekologických aktivit Sluňákov 
v Horce nad Moravou. Tohoto pobytu se zúčastnili žáci nižšího a vyššího stupně zvlášť, aby mohli 
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zkoumat přírodu a plnit úkoly dle svého věku a svých možností a dovedností. Většina aktivit 
z programů: „Příroda jako dům“ a „Sedm barev duhy“byla realizována venku, v chráněné krajinné 
oblasti Litovelské Pomoraví. 

 
Cíl projektu – pokračování v péči o kousek přírodní rezervace, prohloubení vztahu k přírodě, 
uvědomění si nutnosti ochrany přírody  u žáků a jejich prožití environmentálních aktivit – byl dle 
našeho mínění splněn. 
 
Za možnost realizace děkujeme finanční podpoře Nadaci Leontinka, která poskytla částku 65 000,- 
Kč. 
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Realizované akce 

Maškarní karneval 

Maškarní karneval, který mají děti velice rády, se stal tradicí. Připravují ho vychovatelky školní 
družiny a internátu. Sešlo se 80 dětí, které soutěžily o nejhezčí masku. Při různých soutěžích děti 
dostávaly body, které si po ukončení mohly vyměnit za malé hračky, suvenýry a hlavně sladkosti. 

Pobyt s environmentálním programem 

Ve dnech 3. – 5. 3. 2014 odjeli žáci vyššího stupně na pobyt v přírodě s programem „Sedm barev 
duhy“ v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Program zahrnoval i celodenní 
výlet v Litovelském Pomoraví, na kterém žáci plnili mnoho úkolů, a končil opékáním špekáčků 
a jablek na Lovecké chatě. Jeden večer byl věnován stezce odvahy do blízkého okolí. Žáci se 
tematicky dostali do historie života lidí, kteří museli využívat přírody ve svůj prospěch, častokrát 
tak, aby přežili. Tak došli k poznání, že je při práci důležitá nejen komunikace mezi jedinci, ale také 
spolupráce a vzájemná pomoc. 

 

Za umožnění pobytu děkujeme Nadaci Leontinka. 

51. ročník mezinárodních zimních závodů Ridderrennet 2014 v Norském Beitostolenu 

Skupina 11 zrakově postižených sportovců a jejich trasérů se ve dnech 30. 3. - 6. 4. 2014 

zúčastnila mezinárodních závodů v zimních sportech v norském Beitostolenu. Díky finančnímu 
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i organizačnímu zajištění občanského sdružení Jeden na jednoho se předvedli na této akci 

Lubomír Vachutka v běžeckých disciplínách a Kristýna Koyšová v obřím slalomu. Luboš přivezl 
jednu zlatou a dvě stříbrné, Kristýna jednu stříbrnou medaili. Během týdenního pobytu trénovali 
na svých tratích, závodili ve svých kategoriích, ale také nasávali dojemnou atmosféru, která 
panovala v celém středisku. Mezinárodního klání se účastnili sportovci nejen zrakově postižení, ale 
i jinak handicapovaní: mnoho tělesně postižených, sluchově postižených, dokonce i hluchoslepí 

závodníci v celkovém počtu přes 500 osob. V rámci programu mohli zhlédnout originální výstavu, 

svést se na skútrech, kulturně se naladit na Večeru talentů, zkusit si sebeobranu, využít bazén 
či posilovny v hotelu, účastnit se BBQ přímo na sjezdovce a závodišti, zadovádět si na diskotéce 
nebo vychutnávat zasněženou norskou krajinu ponořenou do slunečních paprsků na mnoha 
běžeckých či turistických trasách. 

          

Děkujeme občanskému sdružení 1na1 za získání nových zážitků a možnost ukázat, že naši mladí 
sportovci mají velký talent. 

Mezinárodní goalballový turnaj "O pohár ředitele školy" 

2. – 3. 4. 2014 jsme se účastnili Mezinárodního goalballového turnaje v Praze – Butovicích. 
Přítomny byly dále družstva z Prahy, Brna, Liberce, Olomouce a slovenské Levoče a Slovinska. 
Hrálo se na úrovni žáků základních škol, ale i středoškoláků. 

Velikonoční výstava 

Jaro jsme jako každoročně přivítali velikonoční výstavou, kterou jsme uspořádali 7. - 18. 4. 2014. 
Žáci i někteří zaměstnanci školy zde vystavují práce z keramiky, pedigu, papíru nebo i látkové. 
Pečeme i perníčky, které malujeme jarními barvami. O výstavu je velký zájem z řad rodičů i ostatní 
veřejnosti. Je navštěvována žáky z opavských škol i školek. 

XVII. ročník atletického čtyřboje zrakově postižených dětí a mládeže v polských Owiňskach 

Ve dnech 7. - 11. 5. 2014 se 6 zrakově postižených žáků školy zúčastnilo Mezinárodních závodů 
v polských Owiňskach. Úspěchy slavili nejen v atletických disciplínách: běhu, skoku do dálky, vrhu 
koulí a hodu kriketovým míčkem, ale i v disciplínách plavání. Kromě závodění je čekaly další 
zajímavé aktivity - kanoeing na řece Wartě, turistika Národním přírodním parkem ve Wielkopolsce, 
prohlídka historickým centrem Poznaně, ekologická soutěž ke Dni Země, diskotéka s polskými 
a slovenskými kamarády. 
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Akademie – Svátek matek 

Letošní oslava dne všech maminek, babiček i tetiček byla opravdu veliká. Žáci celé školy i všichni 
zaměstnanci se zapojili do příprav i organizace. Uspořádali jsme Akademii v kině Mír, kde měly 
děti velice pěkný program. Přispěl k tomu i náš host, italský komponista a skladatel Luca Gualca. 
Pak se maminky i babičky přesunuly do školy, kde na ně čekalo pohoštění a různá stanoviště. Tam 
si se svými dětmi mohly vyrobit pedigové květinky, razítkovat prostírání, vyrábět náušnice či jinou 
ozdobu z FIMO, papírové květiny, různá zvířátka z origami. Rovněž byla k dispozici keramická 
dílna, kde kromě keramiky bylo i batikování prostírání. Děti i maminky bavilo i malování kořenek 
barvami na sklo a skládání obrázků z čajových sáčků. Maminky měly možnost si mezi sebou 
povyprávět a vyměnit rady.  

Turnaj v šachách 

V úterý 27. května 2014 pořádalo os Tandem spolu se 
Základní školou, Opava, Havlíčkova1, p. o. v rámci 
projektu "Sportujeme spolu a jde to" turnaj v rapid 
šachu opavských škol. 

Hráči hráli švýcarským systémem a tempo hry bylo 2x 
15 minut. Všichni hráči se velice snažili a hrálo se 
skoro vždy do spadnutí praporku. Během přestávek 
hráči navázali nové přátelství, vyměnili si spoustu 
zkušeností s nejen s touto hrou. První tři míst nakonec 
po tuhých bojích obsadili žáci z pořádající školy. 
Vítězové obdrželi krásné poháry a všichni účastníci 
tohoto turnaje hodnotné věcné ceny.  

Den dětí 

Dne 4. června 2014 jsme uspořádali oslavu Dne dětí. Žáci 1. - 4. tříd odjeli od školy autobusem 
směrem do Ostravy, na Černou louku. Žáci vyšších ročníků se přesunuli na nádraží a cestu 
absolvovali vlakem. V Ostravě na nás čekal kloubový autobus a rovněž jsme směřovali na Černou 
louku. Tam nás čekala prohlídka Miniuni, Pohádkového sklepa a svačina. Poté oba autobusy 
přejely do Dolní části Vítkovic. Měli jsme objednanou komentovanou prohlídku vysoké pece č. 1, 
která nás všechny ohromila. Pak následovala prohlídka areálu Svět techniky U6, kde se děti 
seznámily se stroji od kladky přes motory aut nebo perpetum mobile. 
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Stravu nám pomohl zajistit sponzor Kurka - Jatka, s.r.o., penězi přispěla Teva Czech Industries 
s.r.o.  

Přestože výlet celé školy byl opravdu finančně velice náročný, shodli se dospělí i děti, že stál za to. 

Expedice Praha – polární kruh 

19. 6. 2014 jsme na 4 tandemových kolech vyprovodili z Opavy expedici trojkola se zrakově 
postiženými sportovci, kteří se rozhodli, že přejedou cestu z Prahy na polární kruh ve Finsku. 
Cílem této expedice je podpořit českou goalballovou reprezentaci na MS ve Finsku. 

 

Na konec školního roku dostávají všichni žáci příspěvek os Tandem na nákup drobností, návštěvu 
cukrárny, na vstupné na bowling, plavání v Aquaparku Kravaře, či jiná sportovní utkání. Pokud 
jedou žáci 9. tříd na výlet mimo školu, mají možnost požádat o vyšší příspěvek na rozloučenou 
s Tandemem a školou. 
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Letní tábor 

Osmý letní tábor pro děti naší školy i jejich sourozence připravilo os Tandem při naší základní 
škole. 6. července jsme odjeli autobusem, menším nákladním autem a osobním vozem 
s přívěsným vozíkem do penzionu Horník na Malou Morávku. Protože jsme měli více menších dětí, 
tentokráte nevadilo, že nemáme stany. Některé děti ještě v penzionu nebydlely a připadaly si 
velice důležité. Přestože byla každý den bouřka, užili jsme si legrace, soutěží i práce. Děti 
rozdělené do tří skupin soutěžily celou dobu tábora. Vyčistili jsme kus lesa od různých odpadků, 
které jsme odvezli na skládku odpadů, suché větve jsme použili na táborák. Děti soutěžily 
v různých sportovních hrách, skákání a probíhání pod lanem, v míčových hrách. Koupání v bazénu 
jsme domluvili v sousedním hotelu, kde jsme mezi bouřkami hráli hry ve vodě. 
Rovněž nebyla nouze o kvízové, deskové či jiné hry ve společenské místnosti. Celodenní výlet 
do Karlovy Studánky a dostihové závody ve Světlé Hoře byly tématem ještě dlouho 
po prázdninách. Paní kuchařky připravovaly výborná jídla, kde pro letošek zvítězily rautové stoly se 
studeným i teplým občerstvením, ovocem, teplými tousty a palačinkami. 
Tábory se stávají pro některé žáky dost finančně náročné, proto hledáme sponzory, kteří nám 
pomohou. Přispěly Nadační fond Českého rozhlasu Světluška, Nadace Leontinka, TQM holding. 
s.r.o., Teva Czech Industrie s.r.o. a os Tandem. 

   

Tandem pro život – Praha 

Víkend 25. - 27. 7. 2014 patřil tradičnímu tandemovému 

závodu Kola pro život Praha – Karlštejn Tour České 

spořitelny. Protože počasí bylo krásné, zvolili jsme delší 
C trasu v délce 38 km. Na akci se přihlásilo 6 posádek. 
Večery patřily povídání, neděli jsme trávili 
procházkou historickým centrem Prahy s prohlídkou 
Hradu, Karlova mostu, Staroměstského náměstí 
a okolí. 

 

Znojmo – Burčák Tour Kooperativy 

Ve dnech 5. – 7. 9. 2014 jsme se účastnili zřejmě nejočekávanějšího závodu na tandemových 
kolech v rámci Kola pro život, v malebném Znojmě. 
Po roce, kdy nám počasí nepřálo ve Valticích a my "zlikvidovali" téměř všechna kola, jsme 
s obavami hleděli na nebe, které týden před závody neúprosně posílalo déšť až lijavce na všechny 
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kouty republiky. Naštěstí dostálo podnebí ve Znojmě svého označení - jedno z nejsušších a trasa 
vinicemi od středy postupně vysychala. Opravdu jsme se těšili: na své kamarády ze Slovenska 
a Polska, kteří se k nám přidali, aby okusili atmosféru závodů, na koncert skupiny Čechomor, 
začátek burčákového období, ale i poznávání historického města. Vše, co bylo naplánováno, se 
uskutečnilo a bylo supr - prohlídka podzemí Znojma, výjezd turistickým vláčkem s poznáváním 
historie, procházky významnými památkami. Počet 29 účastníků byl po delší době opět vysoký. 

 

Tandem pro život – Klokočůvek u Oder 

27. 9. 2014 jsme vyrazili na náš letos poslední tandemový závod v Klokočůvku. Přihlášených bylo 
7 tandemových posádek, tentokrát se rozhoupali konečně i deváťáci a nově jsme uvítali dva kluky 
z páté třídy. Trasa byla tentokrát nejrychlejší ze všech, náš Patrik K. s Víťou B. dojeli do cíle první, 
dokonce i před singlaři, jejich čas 1:00:57:9 byl neskutečný. 
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Mezinárodní sportovní hry v Levoči 

Od 28. 9. 2015 probíhaly celý týden sportovní hry u našich přátel na Slovensku. Po celý týden měli 
všichni přítomní možnost porovnávat síly v atletických disciplínách, v orientačním běhu, v torballe 
a v showdownu. Kromě sportovního programu připravili pořadatelé zajímavý doprovodný program. 
Všichni zúčastnění se po skončení soutěží přesunuli do Nízkých Tater a tam poznávali krásu 
slovenských hor a také si vyzkoušeli vysokohorskou turistiku. Přítomní byli také kamarádi z Polska. 
 
 

 
 

 

Integrovaný turnaj v goalballe žáků opavských škol 

Na tradiční turnaj se sešlo šest týmů, což je moc pěkná účast. Někteří hráči už byli zkušení 
ostřílenci z minulých ročníků, ale někteří si přišli zkusit zahrát naši hru s modrým míčem poprvé 
v životě. V následujících zápasech to ale vůbec diváci nepoznali. 
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Vánoční výstava ve Velkých Heralticích 

Díky našim bývalým žákům začala spolupráce studentů, žáků a pedagogů ZŠ, Opava, Havlíčkova 
1, p. o. a ZŠ, SŠ a DD, Velké Heraltice, Opavská 1, p. o. Prezentovali jsme naše výtvarné výrobky 
na veřejné vánoční výstavě. Studenti oboru zahradník přijeli se svými adventními věnci, svícny 
a dřevěnými výrobky a předváděli je na naší vánoční výstavě. 

Mikulášská nadílka a čertování s diskotékou 

Dne 4. 12. 2014 v průběhu dopoledních hodin navštívil žáky ve třídách Mikuláš s čerty a anděly. 
Zlobivé děti musely přednést básničku nebo zazpívat koledy. Všechny děti obdržely čokoládový 
kalendář. Na odpoledne jsme připravili čertovskou diskotéku v tělocvičně školy. 
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Běžecké soustředění ve Staré Vsi u Rýmařova 

Jako závěrečnou akci projektu „Sportujeme spolu a jde to…“ jsme realizovali dvoudenní pobyt 

žáků naší základní školy a zdravých vrstevníků ze ZŠ Šrámkova v Opavě na chatě Orientce 

v Jeseníkách. Přestože se konal v polovině prosince, sníh nebyl nikde. Proto se program 

přizpůsobil na nácvik nazouvání a vyzouvaní lyží a hlavně turistiku a plavání. 

 

Vánoční výstava betlémů a výtvarných prací dětí 

Tradicí se stala vánoční výstava betlémů. Letos jsme jich dali dohromady již 93 kusů. Výstava je 

zpřístupněna veřejnosti a dětem ze školek a škol z okolí. Máme již stálé zájemce o naše výrobky. 

Keramika, dřevo, papír, sláma nebo perníky, obrázky z barev na sklo, různé zápichy do květináčů. 

Žáci i dospělí tuto výstavu vnímají jako začátek těšení se na Vánoce.  
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Os Tandem se kromě žákovských příspěvků SRPŠ snaží 

získávat sponzory a granty, přispívá finančně i materiálně 

(drobnými dárky, občerstvením, spotřebním materiálem) na 

celoroční soutěže, turnaje a sportovní i kulturní aktivity konané 

pro žáky Základní školy, Opava, Havlíčkova 1, p. o. 
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Nadace a sponzoři os Tandem pro rok 2014 
 

Nadační fond Českého rozhlasu 

Nadace Leontinka 

TQM – holding s.r.o. Opava 

SKZP Baník, Ostrava 

Statutární město Opava 

Nadace České spořitelny 

HERBER – MLÝN, s. r.o. 

TEVA Czech Industries s.r.o. 

LUNA – OVO s.r.o. Opava 

OPTYS s.r.o. Opava 

RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava 

RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava 

JATKA  - KURKA s.r.o. 

MODEL OBALY a.s. Opava 

OSTROJ, a.s. 

HOLUŠA montáže, s.r.o. 

ISOTRA,a.s. 

LANEX a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za Vaši podporu. 
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Celkové vyúčtování os Tandem za rok 2014 

     

  Příjmy (v Kč) Výdaje Počáteční zůstatek Celkový součet 

Pokladna SRPŠ 97 900       102 581               6 169   

Pokladna TANDEM 110 510 108 282    941   

Banka SRPŠ              64 915,95  108 923    124 000    

Banka TANDEM 136 918,72   218 680,40   163 000       

Celkové součty 410 244,67   538 466,50   294 110,-    

     

     

Příjmy   410 244,72    

1 příspěvky 113 350,-    

2 dary, dotace 150 000,-     

3 učebnice 0,00     

4 ostatní příjmy 41 373,72    

5 peníze na cestě 105 521,-     

     

Výdaje   538 466,50    

1 spotř. mat. + DHM 50 778,-    

2 služby 88 335,50     

3 mzdy + daně 42 315,-     

4 peníze na cestě 105 000,-     

5 provozní náklady 48 307,-    

6 ostatní výdaje 203 731,-    

     

Hospodářský výsledek - 128 221,83    

     
 


